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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

 

A. Teori Komunikasi 

1. Definisi Komunikasi 

Komunikasi merupakan suatu proses sosial yang sangat mendasar dan 

vital dalam kehidupan manusia. Dikatakan mendasar karena setiap masyarakat 

manusia, baik yang primitif maupun yang modern, berkeinginan 

mempertahankan suatu persetujuan mengenai berbagai aturan sosial melalui 

komunikasi.  

Secara paradigmatis, komunikasi adalah proses penyampaian suatu 

pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberi tahu atau mengubah 

sikap, pendapat, atau perilaku, baik langsung secara lisan maupun tak 

langsung melalui media.
7
 Komunikasi sebagai proses dimana suatu ide 

dialihkan dari sumber kepada satu penerima atau lebih, dengan maksud untuk 

mengubah tingkah laku mereka.
8
  

Komunikasi akan terjadi bila telah memenuhi unsur-unsur yang 

terdapat didalamnya. Artinya, komunikasi hanya bisa terjadi kalau didukung 

oleh adanya sumber, pesan, media, penerima, dan efek
9
 

Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan yang dapat 

berupa pesan informasi, ide, emosi, keterampilan dan sebagainya melalui 

simbol atau lambang yang dapat menimbulkan efek berupa tingkah laku yang 

dilakukan dengan media-media tertentu.  

Komunikasi merupakan suatu kegiatan penyampaian suatu pesan yang 

tak pernah lepas dari kehidupan manusia. Komunikasi yang baik, tentunya 

akan menciptakan hubungan yang baik pula , Untuk menghasilkan hubungan 

yang baik itu, maka kita tidak boleh melupakan unsur-unsur yang ada dalam 

komunikasi. 
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2. Komunikasi Massa  

2.1 Definisi Komunikasi Massa 

Komunikasi massa diartikan sebagai jenis komunikasi yang ditujukan 

kepada sejumlah khalayak yang tersebar melalui media cetak, surat kabar, 

majalah, elektronik, radio dan televisi, sehingga pesan dapat diterima secara 

serentak dan sesaat.
10

 

Komunikasi massa adalah produksi dan distribusi yang berlandaskan 

teknologi dan lembaga dari arus pesan yang berkesinambungan serta paling 

luas dimiliki orang dalam masyarakat industri
11

 Menurutiri-ciri dari 

komunikasi massa antara lain
12

 :  

1. Komunikator dalam komunikasi massa melembaga, komunikator dalam 

komunikasi massa bukan satu orang, tetapi kumpulan orang.  

2. Komunikasi dalam komunikasi massa bersifat heterogen, komunikan 

terdiri dari beragam pendidikan, umur, jenis kelamin, status sosial  

3.  Pesannya bersifat umum, pesan-pesan dalam komunikasi massa tidak 

ditujukan kepada satu orang atau kelompok masyarakat tertentu.  

4. Komunikasinya berlangsung satu arah, pada media massa komunikasi 

hanya berjalan satu arah.  

5. Komunikasi massa menimbulkan keserempakan, dalam proses 

penyebaran pesannya.  

2.2 Fungsi komunikasi massa antara lain
13 

: 

1. Pengawasan (surveillance)  

Fungsi pengawasan dapat dibagi menjadi dua jenis:  

a) Pengawasan peringatan (warning or beware surveillance)  
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Pengawasan jenis ini terjadi jika media menyampaikan informasi 

kepada kita mengenai ancaman taufan, letusan gunung api, kondisi 

ekonomi yang mengalami depresi, meningkatnya inflasi, atau serangan 

militer.   

b) Pengawasan instrumental (instrumental surveillance)  

Jenis ini berkaitan dengan penyebaran informasi yang berguna bagi 

kehidupan sehari-hari. 

2.  Interpretasi (interpretation)   

Fungsi interpretasi media massa tidak hanya menyajikan fakta dan data, 

tetapi juga informasi beserta interpretasi mengenai suatu peristiwa tertentu. 

3.  Hubungan (linkage)  

Media massa mampu menghubungkan unsur-unsur yang terdapat di dalam 

masyarakat yang tidak bisa dilakukan secara langsung oleh saluran 

perorangan. 

4.  Sosialisasi  

Sosialisasi merupakan transmisi nilai-nilai (transmission of values) yang 

mengacu kepada cara-cara dimana seseorang mengadopsi perilaku dan nilai-

nilai dari suatu kelompok.  

5. Hiburan (entertaintment)  

Hiburan merupakan fungsi media masa, komunikasi massa mempunyai hasil 

akhir yang disebut dengan efek. Efek muncul dari seseorang yang menerima 

pesan komunikasi baik secara sengaja maupun tidak disengaja. 

 

2.3 Efek komunikasi massa antara lain
14

 :  

1) Efek Kognitif adalah akibat yang timbul pada diri komunikan yang sifatnya 

informatif bagi dirinya. Dalam efek kognitif ini media massa dapat 

membantu khalayak mempelajari informasi yang bermanfaat dan 

mengembangkan keterampilan kognitifnya.  

2) Efek Afektif adalah tujuan dari komunikasi massa bukan sekedar 

memberitahu khalayak tentang sesuatu, tetapi lebih dari itu, khalayak 
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diharapkan dapat turut merasakan perasaan iba, terharu, sedih, gembira, 

marah dan sebagainya. Gambaran berupa suasana atau perasaan yang kita 

rasakan setelah membaca, mendengar ataupun melihat sesuatu. 

 

3. Media Televisi  

3.1 Definisi televisi 

Televisi adalah media massa yang memancarkan suara dan gambar.
15 

Televisi memiliki sistem penyiaran gambar yang disertai suara melalui kabel 

yang diubah menjadi berkas cahaya sehingga dapat dilihat dan didengar. 

Televisi merupakan hasil produk teknologi tinggi (hi-tech) yang 

menyampaikan isi pesan dalam bentuk audiovisual gerak.
16

 

Televisi sebagai bagian dari kebudayaan audiovisual merupakan 

medium yang memiliki pengaruh dalam membentuk sikap dan kepribadian 

baru masyarakat secara luas. Hal ini disebabkan oleh pesatnya perkembangan 

televisi yang menjangkau masyarakat hingga ke wilayah terpencil. Unsur 

esensial yang dari kebudayaan televisi berupa penggunaan bahasa verbal dan 

visual, sekaligus dalam rangka menyampaikan sesuatu, seperti pesan, 

informasi, pengajaran, ilmu, dan hiburan.
17

 

Perkembangan teknologi melahirkan suatu media baru yang dapat 

menyajikan informasi sacara cepat kepada masyarakat yaitu Televisi. TV 

sebagai alat penangkap siaran dan gambar. Televisi berasal dari kata Tele ; 

tampak dan vision ; jauh atau jika digabungkan menjadi suatu makna yang 

berarti “jauh dan tampak” atau dengan kata lain TV merupakan suatu alat 

untuk “melihat dari jarak jauh”. 

Segi jauhnya diwakili oleh prinsip radio yaitu dapat mendengarkan 

suara sedangkan segi ”penglihatan” diwakili dengan adanya gambar. Tanpa 

gambar tidak ada apa- apa yang dapat dilihat. Para penonton dapat manikmati 
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gambar karena adanya pemancar, dan gambar yang dipancarkan itu dapat 

adalah gambar yang bergerak. 

3.2 Macam-macam Televisi 

1) Telivisi Digital 

Jenis televisi yang menggunakan modulasi digital dan sistem 

kompresi untuk menyiarkan sinyal gambar,suara, dan data ke pesawat 

televisi. Televisi digital juga merupakan alat yang digunakan untuk 

menangkap siaran TV digital, perkembangan dari sistem siaran analog ke 

digital yang mengubah informasi menjadi sinyal berbentuk bit data seperti 

komputer. 

2) Televisi Analog 

Mengkodekan informasi gambar dengan memvariasikan voltase 

dan frekuensi dari sinyal. Seluruh sistem sebelum televisi digital dapat 

dimasukkan ke analog 

3.3 Fungsi Televisi 

Televisi pada pokoknya mempunyai tiga fungsi pokok yaitu sebagai 

berikut:
18 

1) Fungsi penerangan (the imformation function)  

Televisi mendapat perhatian yang besar dikalangan masyarakat karena 

dianggap sebagai media yang mampu menyiarkan informasi yang sangat 

memuaskan. Hal ini didukung oleh 2 (dua) faktor, yaitu :  

a) Kesegaran (immediacy)  

Stasiun televisi yang disiarkan dan peristiwa dapat dilihat dan didengar 

oleh pemirsa pada saat peristiwa itu berlangsung.  

b) Kenyataan (realism)  

Televisi menyiarkan informasinya secara audio dan visual dengan 

perantara mikrofon dan kamera sesuai dengan kenyataan. 
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2) Fungsi pendidikan (the educational function)  

Sebagai media massa, televisi merupakan sarana yang ampuh 

untuk menyiarkan acara pendidikan kepada khalayak yang jumlahnya 

begitu banyak secara simultan dengan makna pendidikan, yaitu 

meningkatkan pengetahuan dan penalaran masyarakat. Siaran televisi 

menyiarkan acara , acara tersebut secara teratur, misalnya pelajaran 

bahasa, matematika, ekonomi, politik, dan sebagainya. 

3) Fungsi hiburan (the entertainment function)  

Sebagai media yang melayani kepentingan masyarakat luas, fungsi 

hiburan yang melekat pada televisi tampaknya lebih dominan dari fungsi 

lainnnya. Sebagian besar dari alikasi waktu siaran televisi diisi oleh acara-

acara hiburan, seperti lagu-lagu, film cerita, olahraga, dan sebagainya. 

Fungsi hiburan ini amat penting, karena ia menjadi salah satu kebutuhan 

manusia untuk mengisi waktu mereka dari aktivitas di luar rumah. 

3.4 Kelebihan dan kelemahan televisi 

1) Adapun kelebihan dari televisi antara lain: 

a. Jangkauan sangat luas dan cukup besar 

b. Penentuan waktu penayangan mudah 

c. Informasi yang disampaikan televisi lebih singkat, jelas, dan sistematis 

2) Adapun kelemahan dari televisi antara lain: 

a. Cepat lewat dan frekuensi tinggi 

b. Keterangan dan pesan harus pendek 

c. Produksi materi mahal dan mahal 

3.5 Faktor yang mempengaruhi kepuasan pemirsa 

Ada beberapa definisi kepuasan pemirsa, namun secara umum tetap 

mengarah kepada tiga komponen utama, yaitu: 

a. Respon, Kepuasan pemirsa merupakan respon emosional dan juga 

kognitif. Intesitas responnya mulai dari sangat puas dan menyukai suatu 

acara sampai sikap yang apatis terhadap acara tertentu. 

b. Fokus : pada performansi objek disesuaikan pada beberapa standar. Nilai 

standar ini secara langsung berhubungan dengan pemirsa. 
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c. Waktu respon : terjadi pada waktu tertentu, antara lain : setelah pemirsa, 

setelah pemilihan suatu acara, berdasarkan pengalaman akumulatif. Durasi 

kepuasan mengarah kepada berapa lama respon kepuasan itu berakhir. 

4. Kepuasan 

4.1 Definisi Kepuasan 

Definisi kepuasaan adalah tingkat perasaan konusemen setelah 

membandingkan antara apa yang diterima dan harapannya.
19

 Sangatlah 

sederhana seorang pelanggan merasa puas jika kebutuhannya, secara nyata 

atau hanya anggapan, terpenuhi atau melebihi harapannya. Lalu, bagaimana 

bisa mengetahui kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan? Sangat 

sederhana, cukup bertanya, kemudian penuhi apa yang diinginkan dan 

usahakan untuk melampauinya. Selanjutnya kepuasan dalam penelitian ini 

lebih dimaksudkan pada terpenuhinya kebutuhan audience dalam kegiatan 

menggunakan media massa berdasarkan tujuan dan motif tertentu. Untuk 

mencapai kepuasan tersebut setiap individu bersifat aktif dan selektif dalam 

menggunakan atau memilih jenis media yang sesuai dengan kebutuhan agar 

tercipta kepuasan. 

Kepuasaan berasal dari kata “puas” (bentuk kata sifat) yang berarti 

“merasa” senang lega, kenyang, dan sebagainya karena sudah merasa 

secukup-cukupnya atau sudah terpenuhi hasrat hatinya. Sedangkan 

“kepuasaan” (bentuk kata benda) yang diartikan sebagai suatu perihal atau 

perasaan puas, kelegaan, dan sebagainya. Faktor penting yang harus 

diperhatikan saat ini adalah kepuasaan khalayak. Jika pelanggan tidak puas, 

dia akan menghentikan bisnisnya. Semua upaya dilakukan untuk mencapai 

mutu dan memberikan pelayanan yang unggul tidak ada artinya sama sekali 

jika tidak berusaha untuk memuaskan pelanggan. 

4.2 Macam-macam Kepuasan 

Kepuasan pemirsa terbagi menjadi 2 :  

a. Kepuasan Fungsional, merupakan kepuasan yang diperoleh dari fungsi atau 

pemakaian suatu produk. 
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b. Kepuasan Psikologikal, merupakan kepuasan yang diperoleh dari atribut 

yang bersifat tidak berwujud. 

4.3 Tingkatan Kepuasan 

Tingkat kepuasan terbagi menjadi 4 : 

a. Dasar , tingkatan dasar dalam mengukur kepuasan. Dasar bermakna segala 

sesuatu yang sudah menjadi dasar agar seorang responden dapat merasa 

puas. 

b. Harapan , bermakna hal-hal yang kita harapkan ada tetapi jika tidak ada 

tidak mengurangi kepuasan kita. 

c. Hasrat , hal-hal yang hanya ada di dalam angan-angan ketika responden 

menyaksikan nya. 

d. Kejutan , hal-hal yang bahkan tidak kita bayangkan akan terjadi tetapi 

terjadi. 

Darwanto juga mengemukakan, dalam kaitanya terhadap peningkatan 

pengetahuan, suatu tayangan televisi hendaknya memperhatikan beberapa hal, 

antara lain :
20

  

1. Frekuensi menonton. Melalui frekuensi menonton komunikan, dapat dilihat 

pengaruh tayangan terhadap pengetahuan komunikan.  

2. Waktu penayangan. Apakah waktu penayangan suatu acara sudah tepat atau 

sesuai dengan sasaran komunikan yang dituju. Misalnya tayangan yang 

dikhususan bagi pelajar, hendaknya ditayangkan pada jam setelah kegiatan 

belajar disekolah usai. 

3. Kemasan acara. Agar mampu menarik perhatian pemirsa yang menjadi 

sasaran komunikanya, suatu tayangan harus dikemas dan ditampilkan 

secara menarik. 

4. Gaya penampilan pesan. Dalam menyampaikan pesan dan suatu tayangan, 

apakah host atau pembawa acara sudah cukup komunikatif dan menarik, 

sehingga dapat menghindari rasa jenuh pemirsanya dan juga memahami 

pesan yang disampaikan. 
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5. Pemahaman pesan apakah komunikan dapat mengerti dan memahami setiap 

materi atau pesan yang disampaikan oleh suatu tayangan 

 

5. Model Uses and Gratification Theory  

Uses and Gratification atau penggunaan dan Pemenuhan (kepuasan) 

merupakan pengembangan dari teori atau  model jarum  hipordemik. Model 

ini tidak tertarik pada apa yang dilakukan oleh media pada diri seseorang, 

tetapi ia tertarik dengan apa yang dilakukan orang terhadap media. Khalayak 

dianggap secara aktif menggunakan media untuk memenuhi kebutuhannya. 

Uses and Gtaifications menunjukan bahwa yang menjadi 

permasalahan utama bukanlah bagaimana media mengubah sikap dan perilaku  

khalayak, tetapi bagaiman media memenuhi kebutuhan pribadi  dan sosial 

khalayak.  khalayak  dianggap secara aktif dengan sengaja menggunakan 

media untuk memenuhi kebutuhan dan mempuyai tujuan. Studi dalam bidang 

memusatkan perhatian pada penggunaan (uses) isi media untuk mendapat 

kepuasan (Gratications) atas pemenuhan kebutuhan seseorang dan dari situlah 

timbul istilah Uses Gtarifications. Sebagian besar prilaku khalayak akan 

dijelaskan  melalui berbagai kebutuhan dan kepetingan individu. Dengan 

demikian, kebutuhan individu merupakan titik awal kemunculan teori ini. 

Uses and Gtaification pada awalnya muncul ditahun 1940  samapai 

1950 para pakar melakukan penelitian  mengapa khalayak terlibat berbagai 

jenis perilaku komunikasi. Lalu  mengalami kemunculan kembali dan 

penguatan di tahun 1970an dan 1980an. Para teoritis pendukung Teori Uses 

and Gtaification berargumentasi bahwa kebutuhan manusialah yang 

mempengaruhi bagaimana mereka menggunakan dan merespon saluran media. 

Dengan demikian kebutuhan individu merupakan titik awal kemunculan teori 

ini. 

Teori use and gratificaion ini adalah kebalikan dari teori peluru atau 

jarum hipodemik. dalam teori peluru media itu sangant aktif dalam all 

powerfull berada  audience. sementara berada dipihak pasif. Sementara dalam 

teori aktif  use and gartification ditekanka bahwa audience itu aktif untuk 

memillih mana media yang harus dipilih untuk memuaskan kebutuhannya. 
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Elihu Katz, Jay G. Blumler, dan Michael Gurevitch dalam buku 

Jalaludin Rakhmat menjelaskan bahwa Uses and Gratifications meneliti 

asal mula kebutuhan secara psikologis dan sosial, yang menimbulkan harapan 

tertentu dari media massa atau sumber-sumber lain, yang membawa pada 

pola terpaan media yang berlainan (atau keterlibatan pada kegiatan lain), dan 

menimbulkan pemenuhan kebutuhan dan akibat-akibat lain, barangkali 

termasuk  juga yang tidak kita inginkan. Mereka merumuskan asumsi-asumsi 

dasar dari teori: 

1. Khalayak dianggap aktif, artinya sebagian penting dari penggunaan 

media massa diasumsikan mempunyai tujuan. 

2. Dalam proses komunikasi massa banyak inisiatif untuk mengkaitkan 

pemuasan kebutuhan dengan pemilihan media terletak pada amggota 

khalayak. 

3. Media massa harus bersaing dengan sumber-sumber lain untuk 

memuaskan kebutuhannya. Kebutuhan yang dipenuhi media hanyalah 

bagian dari rentangan kebutuhan manusia yang lebijh luas. Bagaimana 

kebutuhan ini terpenuhi melalui konsumsi media amat bergantung kepada 

perilaku khalayak yang bersangkutan. 

4. Banyak tujuan pemilih media massa disimpulkan dari data yang 

diberikan anggota khalayak, artinya orang dianggap cukup mengerti 

untuk melaporkan kepentingan dari motif pada situasi-situasi tertentu. 

5. Penilaian tentang arti kultural dari media massa harus ditangguhkan 

sebelum diteleiti lebih dahulu orientasi khalayak.
21

 

Selain model Uses and Gratifications milik Katz, Blumler, dan 

Michael Gurevitch diatas, ada bermacam- macam model Uses and 

Gratifications, salah satunya model Uses and Gratifications yang 

digunakan dalam penelitian ini.
22
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Dalam penelitian ini penulis menggunakan model Uses and 

Gratifications Palmgreen karena model ini mengukur kesenjangan 

(discrepency) antar kepuasan yang dicari (GS) dengan kepuasan yang 

diperoleh (GO) yang cocok digunakan untuk penelitian ini. 

Palmgreen membuat model yang berangkat dari kenyataan bahwa 

model-model dari Uses and Gratifications terdahulu gagal mengukur 

perbedaan antara apa yang dicari khalayak dengan apa yang diperoleh dari 

pengalaman dengan media. Palmgreen kemudian membuat model untuk  

mengukur  kesenjangan  (discrepency)  antar  kepuasan  yang  dicari  (GS) 

dengan kepuasan yang diperoleh (GO). Model GS-GO Palmgreen ini 

didasarkan pada teori nilai dan harapan (Expectancy & Value Theory). 

Individu memiliki otoritas kebutuhan bedasarkan harapan-harapan dan 

evaluasi yang mereka lakukan. 

 

B.  Kajian Terdahulu 

Ada beberapa kajian terdahulu yang releven dengan penelitian ini, 

diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Christine (2014) Ilmu 

komunikasi, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, Universitas Atmajaya 

Yogyakarta, dengan judul penelitian Kepuasan Penonton Terhadap 

Program Jejak Petualang Trans7 (Studi tentang Kepuasan Anggota 

PALAWA UAJY terhadap Program Jejak Petualang Trans7).
 
Tujuan 

penelitian ini untuk mengetahui kepuasan pemirsa menonton program jejak 

petualang di trans7 dikalangan anggota PALAWA UAJY . 

Dalam penelitian ini, Christine menyimpulkan bahwa Berdasarkan 

data yang diperoleh dari responden secara total setelah ditabulasi dan diuji 

maka didapatkan nilai skor ratification Sought sebesar 3,83 dan skor 

Gratification Obtained sebesar 3,79, dengan demikian skor Gratification 

Sought (GS) lebih besar daripada skor Gratification Obtained (GO), hal 

tersebut berarti bahwa terjadi kesenjangan kepuasaan karena kebutuhan yang 

diperoleh lebih kecil dibandingkan dengan kebutuhan yang diinginkan, 

sehingga program Jejak Petualang, Trans|7 tersebut belum dapat memuaskan 
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penonton. Kepuasan responden berdasarkan pada masing-masing motif 

kepuasan diperoleh hasil pada kategori kognitif, skor Gratification Sought 

sebesar 4,28 dan skor Gratification Obtained sebesar 4,19, dengan demikian 

skor Gratification Sought (GS) lebih besar daripada skor Gratification 

Obtained (GO), yang berarti program Jejak Petualang, Trans|7 tersebut tidak 

memuaskan penonton pada kategori kognitif. Pada kategori afektif, skor 

Gratification Sought sebesar 4,08 dan skor Gratification Obtained sebesar 

4,02, dengan demikian skor Gratification Sought (GS) lebih besar daripada 

skor Gratification Obtained (GO), yang berarti bahwa program Jejak 

Petualang, Trans|7 tersebut tidak memuaskan penonton pada kategori afektif. 

Pada kategori integratif personal, skor Gratification Sought sebesar 2,90 dan 

skor Gratification Obtained sebesar 2,93, dengan demikian skor Gratification 

Sought (GS) lebih kecil daripada skor Gratification Obtained (GO), yang 

berarti bahwa program Jejak Petualang, Trans|7 tersebut memuaskan penonton 

pada kategori integratif personal.Pada kategori integratif sosial, skor 

Gratification Sought sebesar 3,97 dan skor Gratification Obtained sebesar 

3,98, dengan demikian skor Gratification Sought (GS) lebih kecil daripada 

skor Gratification Obtained (GO), yang berarti bahwa program Jejak 

Petualang, Trans|7 tersebut memuaskan penonton pada kategori integratif 

sosial. Pada kategori pelarian, skor Gratification Sought sebesar 3,90 dan skor 

Gratification Obtained sebesar 3,85, dengan demikian skor Gratification 

Sought (GS) lebih besar daripada skor Gratification Obtained (GO), yang 

berarti bahwa program Jejak Petualang, Trans7 tersebut tidak memuaskan 

penonton.
23

 

Selain itu  penelitian yang sama lainnya yaitu atas nama Pretty Angelia 

W (2014) dengan judul Kepuasan Pemirsa Terhadap Program Acara Yang 

Ditayangkan Stasiun Televisi Tvplus Di Kota Bogor.
  
Dalam penelitian ini 

Pretty menyimpulkan bahwa perilaku responden laki-laki dalam durasi 

menonton per harinya cukup rendah, antara 50 menit hingga 200 menit, 
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sedangkan untuk responden perempuan rata-rata menonton televisi antara 451-

1575 menit dalam sehari. 

Hal ini dikarenakan perempuan biasanya mempunyai waktu lebih 

banyak dibandingkan laki-laki. Biasanya perempuan lebih banyak 

menghabiskan waktunya di rumah, sedangkan laki-laki beraktvitas di luar 

rumah. 

Sedangkan untuk program acara yang ditonton, responden laki-laki 

cenderung menonton hard news, sedangkan perempuan lebih banyak memilih 

hiburan. Dalam penelitian ini Pretty menyimpulkan bahwa berdasarkan 

kepuasan yang diharapkan (gratification sought) secara umum responden 

mengharapkan semua kebutuhannya dapat dicarikan pemenuhannya melalui 

program acara yang ditayangkan.
24

 

Presentase tertinggi terdapat di item keinginan untuk meningkatkan 

kepintaran diri, yaitu sebanyak 75 %. Itu artinya, item tersebut yang paling 

diharapkan untuk dapat dipenuhi oleh program acara yang ditayangkan stasiun 

televisi TVPlus. Sedangkan dari kepuasan yang diperoleh (gratification 

obtained) secara keseluruhan Presentase tertinggi terdapat di item kepuasan 

dalam meneladani pembawa acara yang ada di program acara yang disiarkan 

stasiun televisi TVPlus, yaitu sebanyak 80 %. Itu artinya, item tersebut yang 

paling diharapkan untuk dapat dipenuhi oleh program acara yang ditayangkan 

stasiun televisi TVPlus. Dari analisis kesenjangan kepuasan (gratification 

discrepancy) berdasarkan masing-masing item kebutuhan diperoleh bahwa 

program acara yang ditayangkan stasiun televisi TVPlus mampu memenuhi 24 

item kebutuhan. 

  

C. Konseptualisasi dan Operasionalisasi Variabel 

Darwanto mengemukakan, dalam kaitanya terhadap peningkatan 

pengetahuan, suatu tayangan televisi hendaknya memperhatikan beberapa hal, 

antara lain : frekuensi penonton, waktu penayangan, kemasan acara, gaya 
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penampilan pesan dan pemahaman pesan. Namun dalam penelitian ini peneliti 

hanya mengambil 3 point saja untuk dijadikan acuan selebihnya penambahan 

dari peneliti sendiri 

a. Konseptualisasi Variabel 

Konseptualisasi adalah penggambaran secara tepat fenomena yang 

hendak diteliti yakni istilah dan defenisi yang digunakan untuk 

menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu 

yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Dalam pengertian ilmiah, 

konsep harus memiliki kriteria yang tepat dalam menjelaskan variabel 

penelitian. Definisi tingkat kepuasan adalah respon atau tanggapan 

konsumen mengenai pemenuhan kebutuhan. Kepuasan merupakan 

penilaian mengenai ciri atau keistimewaan produk atau jasa, atau produk 

itu sendiri, yang menyediakan tingkat kesenangan konsumen berkaitan 

dengan pemenuhan kebutuhan konsumsi konsumen
25

 

Tingkat kepuasan dalam suatu program acara adalah kesuksesan 

antara yang diharapkan dan diperoleh berkaitan dengan hal-hal berikut: 

1. Pembawa acara : Orang yang bertugas sebagai tuan rumah sekaligus 

pemimpin acara dalam panggung,  pembawa acara biasa membaca 

naskah yang telah disiapkan sebelumnya, tapi sering juga mereka harus 

memberikan komentar atau informasi tanpa naskah. 

2. Tema/Materi Acara : Susunan/Tema dari suatu acara agar suatu acara 

tersebut berjalan sesuai rencana. 

3. Waktu Penayangan : Waktu penayangan suatu acara di suatu stasiun 

televisi,  sedangkan durasi yaitu berapa lama suatu acara tersebut  

4. Setting Acara : Pengaturan suatu acara agar terlihat menarik meliputi 

backsound,background dan backstage. 

5. Bintang Tamu : Narasumber yang didatangkan untuk menjadi 

pembicara di suatu acara. 
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b. Operasional Variabel 

Operasionalisasi adalah penarikan batasan yang lebih menjelaskan 

ciri-ciri spesifik yang lebih substative dari suatu konsep tujuannya  agar 

peneliti dapat mencapai suatu alat ukur yang sesuai. Agar konsep tersebut 

dapat diteliti secara empiris, maka harus dioperasionalkan dengan 

mengubahnya menjadi variabel operasional yang meliputi variabel-

variabel dalam penelitian ini adalah: 

1. Konsep Operasional Variabel Pembawa Acara meliputi: 

a. Penampilan membawakan acara 

b. Penampilan menggunakan gaya bahasa 

c. Cara berpakaian presenter yang fashionable 

2. Konsep Operasional Variabel Materi Acara meliputi: 

a. Tema yang sangat beragam 

b. Tema yang sedang hangat di masyarakat 

c. Tema yang sangat menghibur 

3. Konsep Operasional Variabel Waktu Tayang dan Durasi meliputi: 

a. Penempatan jam tayang cukup efektif 

b. Durasi yang disediakan proporsial 

c. Hari penayangan sudah tepat 

4. Konsep Operasional Variabel Setting Acara meliputi: 

a. Backstage menarik 

b. Background menarik 

c. Backsound menarik 

5. Konsep Operasional Variabel Bintang Tamu meliputi: 

a. Artis 

b. Non artis 
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Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di tabel berikut:  

Tabel 2.1  

Operasional Variabel 

No Variabel  Operasional Variabel 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

Pembawa acara 

 

 

 

 

Materi acara 

 

 

 

 

Waktu Tayang dan Durasi 

 

 

 

Setting acara 

 

 

 

Bintang Tamu 

 

- Penampilan membawakan acara 

- Penampilan menggunakan bahasa 

- Cara berpakaian Presenter yang 

fashionable 

 

- Tema yang sangat beragam 

- Tema yang sedang hangat 

dimasyarakat 

- Tema yang sangat menghibur 

 

- Penempatan jam tayang cukup 

efektif 

- Durasi yang disediakan proporsial 

- Hari penayangan sudah tepat 

- Backstage menarik 

- Background menarik 

- Backsound menarik 

 

- Artis  

- Non Artis 
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D.  Hipotesis 

Hipotesis adalah suatu proposisi yang dirumuskan sebagai jawaban 

sementara atas suatu masalah penelitian yang kemudian akan diuji secara 

empiris.
26

 Perumusan hipotesis yang digunakan adalah hipotesis deskriptif 

yaitu : 

Hipotesis alternatif (Ha) : Terdapat perbedaan kepuasan responden 

terhadap program acara talk show Just Alvin di Metro TV. 

Hipotesis nol (Ho) : Tidak Terdapat perbedaan kepuasan responden 

terhadap program acara talk show Just Alvin di Metro TV. 
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